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CONCEPT

Onderwerp: Vervolg verkenning samenwerking gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo
Aan de raad,
Beslispunt:

1.

1. Kennis te nemen van de rapportage Verkenning samenwerking Bergen,
Uitgeest, Castricum en Heiloo;
2. In te stemmen met de bestuursopdracht Ambtelijk samenvoegen en
samendoen in de Duinstreek; twee sporen.

Waar gaat dit voorstel over?
Op verzoek van de gemeenteraden van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo hebben de
colleges van deze vier gemeenten hun gemeentesecretarissen de opdracht gegeven een
verkenning uit te voeren naar samenwerking.
Deze bestuursopdracht heeft geresulteerd in de Rapportage Samenwerking gemeenten
Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (verkenning met werktitel BUCH).
De rapportage is op 22 januari 2014 in een bijeenkomst van de vier gemeenteraden van
Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo besproken, met inbegrip van de concept
bestuursopdracht Ambtelijk samenvoegen & samendoen (in de Duinstreek); twee sporen.

•

•

Met deze bestuursopdracht kunnen we een vervolg geven aan de uitkomst van de
rapportage; een vervolg waarmee we recht doen aan die uitkomsten.
Hiermee kunnen onze huidige gemeenteraden het verkenningsdeel afsluiten door elkaar,
hun colleges, inwoners, organisaties en ondernemers en gemeentelijke organisaties
richting te bieden
En kunnen onze nieuwe gemeenteraden op basis van dit vervolgonderzoek een afgewogen
keuze maken uit scenario’s.

Het scenario zelf dat de drie K’s - van Kwetsbaarheid verminderen, Kwaliteit verder verbeteren en
Kosten beheersen - zo optimaal mogelijk helpt benutten, hanteert principes die onze inwoners,
organisaties en ondernemers en hun raden in het middelpunt plaatsen.
Dit zijn:
- Resultaat gestuurd (verantwoordelijkheden laag in de organisatie(s), directe lijnen door de
organisatie(s) heen, regie op processen, met beperkt aantal managers, zoveel als strikt
nodig)
- Overheidsparticipatie – bij wat er uit de samenleving naar voren komt – en dienstverlening
dicht bij de burger
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- Een gelijkwaardige inbreng van de vier gemeenten
- Eigen kleur van de vier gemeenten
- Scherp op de kosten
- Gebruik makend van bestaand vastgoed voor huisvesting van de organisatie(s)
En last but not least: urgentie om de drie K’s te realiseren.
2.

Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt?
Met deze bestuursopdracht kunnen onze huidige gemeenteraden het verkenningsdeel
afsluiten door elkaar, hun colleges, inwoners, organisaties en ondernemers en
gemeentelijke organisaties richting te bieden. En kunnen onze nieuwe gemeenteraden op
basis van dit vervolgonderzoek een afgewogen keuze maken uit scenario’s.
Met deze bestuursopdracht kunnen we een vervolg geven aan de uitkomst van de
rapportage Samenwerking gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (verkenning
met werktitel BUCH); een vervolg waarmee we recht doen aan die uitkomsten van deze
rapportage.

3.

Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?
collegebevoegdheid:
raadsbevoegdheid: voor de vier gemeenten in hun huidige omvang is het vrijwel
onmogelijk om alle huidige en nieuwe taken, voortkomend uit de taakoverdracht van het rijk
en alle bezuinigingen, zelfstandig uit te voeren. Ver- en verdergaande niet-vrijblijvende
samenwerking kan noodzakelijk zijn om toekomstbestendig te zijn en vooral te blijven.
opiniërend:
kaderstellend:
maatschappelijk urgent:
budgetrecht:
anders, nl.:

4.

Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?

Regionale samenwerking
vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling:
is onderwerp van onderzoek met gemeenten:
wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat:
komt hier niet voor in aanmerking omdat:
Extern overleg gevoerd met : BUCH-gemeenten

2

5.

6.

Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt
de raad daarover gerapporteerd?
Gedurende de uitvoering van de bestuursopdracht worden gemeenteraad, gemeentelijke
organisatie en de ondernemingsraad geïnformeerd over de voortgang.
Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?
Voor de meeste werkzaamheden die aan de bestuursopdracht zijn verbonden wordt geen
aanvullend budget ter beschikking gesteld, zoals dat ook bij de vorige bestuursopdracht het
geval was. Er wordt veel intern gedaan, in projectgroep verband, binnen projectteams, met
medewerkers.
We hoeven het wiel verder niet zelf uit te vinden, zo leert ons vergelijkbare trajecten van
andere gemeenten. We kunnen voor het specialistische (reken)werk gebruik maken van de
kennis en ervaring van externe procesbegeleiding en (rekenkundige) bureaus. Dit om de
ambtelijke projectgroep te ondersteunen. Financiering hiervan vindt plaats middels een
afzonderlijk voorstel aan de gemeenteraad (tussenrapportage).
Verdeling van de kosten van deze bestuursopdracht vindt plaats naar rato van inwoners.

Bijlagen:
Bestuursopdracht Ambtelijk samenvoegen & samendoen (in de Duinstreek); twee sporen.
Rapportage Samenwerking gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (verkenning met
werktitel BUCH); reeds in het bezit van de gemeenteraad.

Bergen, 4 februari 2014
College van Bergen

drs. W.J.M. Bierman,
secretaris

drs. H. Hafkamp,
burgemeester
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